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Næste roblad udkommer i jabuar måned - Deadline 15. december

MEDLEMSBLaD:
PeTer lAUbeK
Ansvarshavende:
Skydebanevej 30, 
bolig 15, 1. sal 
9000 Aalborg 
9846 0208
peterlaubek@joda.dk

KArsTen HOlT
- se formand

FrAnK r. sØrensen
2924 9077
franksor@stofanet.dk

sTeen vIllAdsen 
2071 5088
barken 30 b
9260 Gistrup
kmsvilladsen
@hotmail.com

MedleMsblAdeT
udkommer 6 gange årligt, ca. 
den 15. i de ulige måneder (januar, 
marts, osv.). 
det er et debatforum, så derfor er 
artikler og indlæg forsynet “afsen-
derens” navn, så det er tydeligt 
hvis mening, der gengives. 

TrYK:
novAGrAF A/S
Lyngvej 3 . 900 Aalborg
www.novagraf.dk
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Formanden 
har ordet
Af Karsten Holt

Klubbens sæson nummer 131 blev afsluttet 
på festlig vis. Mange friske rokammerater 
mødte frem til morgenbordet lørdag, den 28. 
oktober med store planer om en lang og frisk 
rotur – med efterfølgende kanindåb – OG – 
ikke mindst – en KANON KANINfest om 
aftenen. Vejrguderne var imidlertid ikke med 
arrangementet om formiddagen. De friske 
fremmødte benyttede i stedet lejligheden til 
at etablere ”Berlinmuren”, afrigning af out-
riggere samt diverse rengøring. 
Præcis kl. 14.00 ankom Kong Neptun med 
sultent følge og tog fat på herlighederne 
omkring kanindåben. 11 kaniner blev døbt 
på brutal vis – og endte i Limfjordens blå – 
velvidende, at de nu kunne kalde sig (vaske-)
ægte roere.
Kaninfesten om aftenen havde samlet om-
kring 40 deltagere, der smægtede sig gennem 
honningmarineret skinke og kartoffelsalat – 
og festede stort set til den lyse morgen.
Søndag strøg vi vemodigt standeren – rosæ-
sonen var slut. Det er heldigvis ensbetydende 
med, at vi starter på vintersæsonen – med 
klubaftner, svømning og vintertræning. Mens 
dette skrives er både jazz-, smykke- og film-
aften afholdt! 
Der er fuld gang på kedlerne – så hold godt 
øje med opslag i klubben, vores hjemmeside 
og mails fra klubben, så du ikke går glip af 
spændende aktiviteter og godt kammeratskab.
5. december afholdes julekoncert med Jazz & 
Gløgg – se hjemmesiden og opslag i klubben.
Tidligere på året – september og oktober 
måned deltog Team888 i informationsmesser 
for nye studerende i Aalborg. Det resulterede 
i, at vi har fået i alt 17 nye medlemmer, der nu 
er i fuld gang med træningen – dels frem mod 
”regattaer” i ergometrene dels frem mod Aal-
borg Regattaen 2018, hvor der er tegn i sol og 
måne på, at flere andre universiteter vender 
bådspidsen mod Aalborg for at konkurrere 
mod vore universitetsroere. Peter Plenge og 
Bjarne Pedersen er – sammen med DFfR - 

involveret i det forberedende arbejde med at 
involvere flere universiteter i rosporten. Det 
tegner lovende.
Vore medlemmer og forbipasserende har 
ikke kunnet undgå – dels tidligere at se 
igangværende og nu afsluttet arbejde på vores 
klubhus. Som omtalt i tidligere roblad har vi 
haft besøg af TechCollege, der har udført 
reparationer og malearbejde af klubhuset. Vi 
står i dag med et aldeles strålende resultat – 
som rigtig mange bemærker. Vi er naturligvis 
stolte over resultatet – og retter på flere måder 
en stor og varm tak til TechCollege for det 
flotte udførte arbejde. Mens aktuelle roblad er 
på vej i trykken, har vi besøg af truppen for 
netop at takke for indsatsen.
Bestyrelsen har atter været i arbejdstøjet og 
afholdt dels et bestyrelsesmøde (som op-
varmning) dels et seminar, hvor vi bl.a. har 
kigget på aktiviteterne i 2018. Sæt allerede nu 
et kryds i kalenderen tirsdag, den 13. februar 
2018 kl. 19.00. Rigtig gættet – dér afholdes 
generalforsamlingen 2018.
Standerstrygning er som bekendt ensbe-
tydende med vinteraktiviteter – herunder 
svømning i Sofiendalskolens svømmehal, 
hvor der er fine svømmemuligheder (næsten) 
hver søndag kl. 17-18. 
Bestyrelsen sender en stor tak for indsatsen i 
sæson 2017 og ønsker alle medlemmer, sam-
arbejdspartnere, sponsorer og annoncører en 
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi kan 
kun glæde os til rosæson 2018.
	 Ro	motion	-	ER	go’	motion!

Har du skiftet adresse,
mail eller telefonnummer:
Send besked til 
kontingent@aalborgroklub.dk.
Har du spørgsmål eller problemer om 
kontingent:
Skriv til kontingent@aalborgroklub.dk.
Er dine rettigheder opdateret?
Hvis ikke ret henvendelse til rochefen.
Skal du indbetale penge til klubben.
brug konto 7450-1106327. Husk at skrive i 
meddelelsesfeltet, hvad det drejer sig om.

Kasserer Allan Pedersen
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FORSIDE: 
Hvem andre end tre af klubbens mest 
aktive var kvalificeret til at stryge stande-
ren. Fra venste Allan, Henry og Bjarne.

Foto: Peter Laubek

Og nu til noget helt andet… 

Smykkeaften  

Julen nærmer sig, og det er ved at være 
tid til at beslutte sig for hvad fruen, mor, 
søster,  datter, niece, barnebarn eller 
andre hunkøn skal have i julegave, og 
smykker går man sjældent galt i byen 
med.

Universitetsroerne vil i den anledning 
afholde en aften i hunkønnets tegn, hvor 
dørene åbnes op for alle, som kunne 
være interesseret i at høre om smykkerne 
fra Gade & Juul.

Arrangementet 
afholdes tirsdag, 

den 14. november 
kl. 18-21.30

Vi håber på at se en masse, og vi vil gøre 
vores for at det bliver en hyggelig aften!

Giv gerne et praj om, 
hvor mange I kommer i en SmS til 

christina på tlf. 21629946 
senest fredag d. 10. november.

   

 7. JAzz-aften kl. 19.30
 9.  Team Torsdag Mikkelsaften
 14. Smykkeaften - se side 4
 23. Invitation til film-aften i ADR 
  kl.19.30 - se side 6

 5. JAzz-aften kl. 19.30
 14.  Team Torsdag Juletræf
 24. Julebadning kl. 12.00

Af Jens Brandt

Kilometer  49.258
Gæste-km 3.676
Km ialt 45.582
Antal roere  139
Gennemsnit  327,928

Flere oplysninger på opslagstavlen 
og www.aalborgroklub.dk

	 NovEmbEr:

	 dEcEmbEr:

 MotIoNStUrNerINg - oktober:

aktivitets
kalender

HvER SønDag kl. 17.00-18.00
I SOFIEnDal SvømmEHal

Mød	frem	og	hold	svømmeformen	vedlige,	
så	du	er	klar	til	den	kommende	sæson.		

Husk svømning



Lørdag den 7. oktober inviterede GAR`s aktive 
bestyrelse til efterårsfest med spisning og efter-
følgende Jazz og Swing !
Det var et inspirerende program GAR`s besty-
relse diskede op med. GAR`s initiativrige for-
mand Frank R. Sørensen, alias Francis bød de 
38 deltagere velkommen. Festen startede med 
en virkelig vellykket og velsmagende 3 retters 
efterårsmenu, leveret af Simons Diner Trans-
portable. Det begrænsede deltagerantal gjorde, 
at bestyrelsesmedlemmerne Ole Sloth og Jørnn 
Bertelsen varetog servering og betjening. De 
gjorde det udmærket, men vi savnede godt nok 
de kønne, skønne atletiske ropiger, der virker 
som blodfortyndende medicin på de gamle ro-
svende. Heldigvis medbragte rosvendene selv 
søde koner og kærester med hjemmefra, så efter 
timers munter lyttemusik, så kom der gang i 
dansen. Det er faktisk flere år siden, der er ble-
vet danset til GAR arrangement – årsagen var 
helt sikkert vort herlige Jazz og Swing band, 
der forstod at skabe den rigtige roerstemning. 
Det er kommet redaktionen for øre, at dejlige 
Ellen Olsen, Martin ”Martæng ” Olsens hustru 
ikke deltager i GAR festerne fordi, der ikke 
danses mere. Så nu kan Ellen godt finde danse-
skoene frem igen.
Næste gang GAR kalder – så sørg for dine 
rokammerater bliver orienteret. Vi havde en 
helside i robladet, der orienterede om efterårs-

festen, men flere af de gamle kommer ikke i 
klubben her sidst på sæsonen og får derfor ikke 
robladet, der er blevet en selvhenter. En anden 
ting vi skal huske, det er at fastholde vor tradi-
tion med rosange. Altså næste gang skal sang-
hefterne uddeles. Ellers stor ros til GAR`s be-
styrelse for efterårsarrangementet og så skader 
det jo ikke at formanden selv er hornblæser i 
klubbens band.                
 Redationens	udsendte

GAR`s efterårsfest

De	fire	musikere	Bjarke,	Kristian,	Oluf	og	Tom	
holder	en	fortjent	pause.

Formand	Francis	og	skattemester	
Ole	klargjorde	den	lækre	buffet.
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Invitation til film-aften i ADR: 
Kom og se den fine film:

losing Sight of 
Shore
Torsdag d. 23. november 
kl. 19.30 
Tilmelding herunder – 
senest den 22. november:
 
Filmen følger de fire modige kvinder, 
der som det første team nogensinde 
ror fra San Francisco til Cairns i Au-
stralien for velgørenhed. I en special-
bygget båd roer de i over 9 måneder 
i 2 timers skift den 13.935 km lange 
tur gennem Stillehavet med et stop 
på Hawaii og et stop på Samoa.  
Dertil skal siges, at der ikke er en 
følgebåd med på rejsen med forsynin-
ger. Kvinderne har optaget de fleste 

billeder selv med GoPro kameraer 
og filmklippene fra luften er filmet vha 
droner. En ufattelig rejse, der fortæller 
meget om udholdenhed, sammen-
hold, roning og mod. Titlen er som 
de fleste titler metaforisk og har en 
psykologisk pointe, som initiativtageren 
Laura Penhaul så fint siger det: 
“You can never cross the ocean 
unless you have the courage to lose 
sight of the shore.”

For tilmelding, skriv dig på opslaget 
i aR eller aDR
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Tekst:  Peter Laubek
Foto: Peter Laubek og Steen Villadsen

Team Torsdag havde planlagt, at tirsdag den 
3. oktober skulle stå i roklubbens tegn. Start-
ende med brunch i klubben, herefter rotur op 
til Ryå og afsluttende med spisning i klubben 
med damer om aftenen.
Da vi stillede op i klubben om morgenen, var 
der højvande, som stod helt ind i bådhallen 
og vestlig vind med styrke 10 skiftende til 15. 
Efter morgenkaffen var der afstemning om, 
hvem, der havde mod til at udfordre  ”Lim-
fjordens Blå Efterårshumør”. Vi nedstammer 
vel fra Vikingerne, så der var 8 mand, som 
iførte sig redningsvest. Roar og Ib Stetter 
blev rigget til og de 2 mandskaber begav sig 
vestpå med henblik på, at nå op i smult vande 
i Ryå. Det skulle vise sig, at vi havde under-

vurderet vinden og vindstødene og deraf føl-
gende sø.Da vi nåede op til Dæmningen, som 
på grund af højvandet kun anedes sporadisk , 
blev vindstødene så kraftige, at hver sø smed 
vand indenbords. Vi blev enige om, af sikker-
hedsmæssige hensyn, at returnere til klubben. 
Med kuling agtenind, træsejl og medstrøm 
gik det med adskillige knobs fart østpå gen-
nem Nørredybet og hjem til klubben. Resten 
af dagen forløb efter planen med indtagelse af 
skipper labskovs og socialt samvær på 1. sal.

Team Torsdag Ryaa-tur
Kuling tvang rohold tilbage...

For	Team	Torsdag	gælder	det	i	højeste	grad,	at	
uden	mad	og	drikke	du’r	helten	ikke.	Roturen	

vestpå	havde	skærpet	appetitten.

Hans	Futtrup	og	Erik	Myrhøj	har	givet	“Ib	Stetter”	
en	grundig	overhaling	inden	den	køres	på	plads	

i	bådhallen.
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Tekst:  Frank R. Sørensen
Foto:  Peter Laubek – Frank R. Sørensen

Morgenroerne måtte kigge langt efter de 
traditionelle smedeæg, da de tirsdag den 24. 
oktober var samlet i roklubbens opholdsstue 
på 1.ste sal for at fejre at endnu en god rosæ-
son nu, efter kalenderen, var slut. 
Thorkild Andre` Kristensen er pr. tradition, 
mester ud i smedeæggene og det bekommer 
de gæve morgenroeres smagsløg særdeles 
godt. Hr. Kristensen var desværre, den dag, 
ikke til rådighed, men opholdt sig i det fran-
ske og kunne derfor ikke være med blandt 
rokammeraterne.
Morgenroerne er jo nogle livlige og kreative 
folk, og æg skulle de have til morgen buf-
feten. Det blev så æg på en anderledes måde, 
blødkogte, så vidt referenten husker gennem 

morgentågen.
Men ellers var der alt, hvad hjerte og en sul-
ten vom kunne forlange på det pyntede og 
veldækkede bord. Ej heller de våde varer var 
der mangel på, så ingen forlod festen med tør 
hals – så var det i hvert fald deres egen skyld.
Det blev en rigtig hyggelig og munter for-
middag, hvor der blev byttet historier, nye 
som gamle. Der er nu noget ved gamle hi-sto-
rier, de bliver bedre og bedre for hver gang, 
de bliver fortalt. 
Og da sidste mand i regnvejr, ikke på Soli-
tudevej, men Søsportsvej, vendte snuden 
hjemad til en god eftermiddagssøvn, var 
opholdsstuen ryddet og klar til næste hold 
roere.

Nul smedeæg ved 
Morgenroernes afslutning

Helge	Foss-Pedersen	var	i	det	kreative	hjørne	
ved	Morgenroernes	afslutning.

Mon	det	er	
en	madpakke	til	hjem-

turen,	den	glade	Thorkild	Carlsen	våger	
over	i	køkkenlugen?
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Tekst:  Torkild Carlsen
Foto: Carl Emil Heidemann

For 15 år siden var eftermiddagsroerne - nu 
formiddagsroerne - på tur til Mariager Fjord. 
Umiddelbart udenfor Mariager ved den da-
værende cementfabrik, holdt roerne en pause, 
hvor de kom i snak med en fjordfisker, som 
de købte nogle ål af. Ålene tog de med hjem 
og lagde i fryseren, og lige siden har formid-
dagsroerne holdt åleskrald den første torsdag 
i oktober måned.
Enkelte ældre roere på holdet, Erik Jensen, 
Henning Andersen, Erling Steffensen og 
Torben Broe, mindes stadig turen på Ma-
riager Fjord og de sørger for, at alt forløber 
som ved det første Åleskrald. Dog har de i 
år måtte overgive sig, idet der til dessert blev 
serveret is og ikke citronfromage. Isen gled 
dog ned idet Henry lovede at skaffe Ryå Is 
med flødeskum, og Arne kom i tanker om, at 
han i sommer havde lavet romtop på jordbær 
og brombær, ja så gled forandringen ned. Jeg 
tror den forandring er kommet for at blive, 
Arne havde lavet romtoppen på en 80% rom, 
idet han var bange for, at bærrene ellers ville 
gære. Både rom og is blev spist med god ap-
petit.
Vi mødtes kl. 0900 til morgenkaffe med rund-
stykker, uhørt luksus på holdet, og alle nød 
den gode morgenmad, ristet rugbrød ost og 
rullepølse. Det gjorde ikke morgenmaden 
mindre god, at Erik Jensen netop den dag fej-
rede fødselsdag, han nægtede at oplyse sin 
alder, men oplyste han fyldte rundt næste år, 

hvorfor 
han med-
bragte en 
Fernet 
Branca.
Dagens 
special 
quest var 
Carl Lynge, der havde taget tu-
ren fra Ry for at fejre dagen sammen med os.
Efter morgenkaffen var det meningen, at vi 
skulle på fjorden for at samle appetit, men det 
var vejret ikke rigtigt til. Enkelte gik i mo-
tionen og resten hyggede sig med kartoffel-
skrælning, aspargeskartofler kun det bedste 
er godt nok. Leif og Henry sørgede for ålene 
og klubbens nr. 1, Torben Broe, stod for per-
sillesovsen.
Kl. 13.00 gik vi til bords, holdet var mødt tal-
stærkt op og også formand Karsten beærede 
os med sit selskab. Ålene var de bedste i 
mange år, de var ikke for fede, smagte ikke af 
mudder, der var nok af dem, perfekt stegte og 
der var rigeligt med væske, så de havde nok 
at svømme i, og stemningen steg til uanede 
højder, således lykkedes det ikke formanden 
at komme af med en tale.
Skraldet sluttede i højt humør sent på efter-
middagen og alle var enige om, vi ses næste 
år den første torsdag i oktober. 
En lille hård kerne sluttede dog festen, som 
så mange andre fester i klubben nemlig på 
Kysten.

Ses til næste Åleskrald, glæder mig allerede.

Åleskrald hos formiddagsroerne
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Kanindåb 2017
Tekst: Peter Laubek
Foto: Peter Laubek og Steen Villadsen

Med DMI varsel om vind af stormstyrke og 
forhøjet vandstand blev årets kanindåb af-
viklet. En endog meget frisk vind fra nord-
vest blev en udfordring for Kong Neptun`s 
følge. Vandet stod højt i slæbestedet, der var 
overfyldt med ålegræs ligesom slingersen 
jævnligt blev overskyllet af søer vestfra. 
Heldigvis er både Kong Neptun og følget 
søstærke folk. 
Mange af klubbens medlemmer har kendskab 
til liniedåb såvel ved passage af polar – som 
ækvatorlinien. I grusomhed kan de ikke sam-
menlignes med kanindåben.
Der var mødt 50–60 medlemmer og pårørende 
frem for at overvære årets kanindåb.
Der blev ikke taget blidt på de 11 nye kani-
ner, der måtte gennem det traditionelle dåbsri-
tual. Kong Neptuns slaver udsatte kaninerne 

for flere fysiske prøvelser, inden de skulle 
stå til ansvar overfor selveste Kong Neptun, 
der udover sin kongelige robe i år havde en 
særdeles spændende, økologisk  hårpragt.  I 
år foregik den mundtlige eksamination på 
både engelsk og dansk – alle bestod, enkelte 
med r…. i vandskorpen. Dåbshandlingen i 
år var præget af en specialitet fra vort sven-
ske broderland. Kong Neptuns udsendte 
havde tydeligvis besøgt ”Surstrømmingens 
Rige”, der ligger ved ”Høje Kyst” i Botni-
ske bugt.  Efter første afskylning skulle der 
indtages fast føde i form af et ildelugtende og 
tårefremkaldende stof, fra de dybe oceaner, 

Kong	Neptun	alias	formand	Karsten	Holt	havde	
travlt	med	at	døbe	de	11	modige	kaniner.	Fra	
venstre:	Jens	Skovgaard,	Michael	Wøhlk,	Troels	
Danielsen,	Mikkel	Paetov,	Simon	Stål,	Troels	
Ølholm,	Lars	Landgrebe,	Nikolaj	Bidstrup	Jacob-
sen,	Jonas	Lynggaard,	Simon	Knight	og	Søren	
Hertel

Om	vor	Henry	Kruuse,	har	gener	efter	den	
legendariske	redningsmand	Lars	Kruuse	er	
redaktionen	ubekendt,	men	Henry	havde	
redningskransen	klar,	hvis	den	nydøbte	kom	i	
vanskeligheder
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info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup 
Sørensen

VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10

hvis herkomst kun kendtes af Kong Neptuns 
følgesvende. Stoffet fra Bottenhavet skulle 
skylles ned med et fluidum af ubestemmelig 
art – en slags modgift. Inden konfrontationen 
med Kong Neptun blev de stærkt lidende an-
sigtsgrimasser kalket over.  Herefter måtte 
kaninerne i knæ og modtage Neptuns berøring 
med treforken, velsignelse og beretningen 
om de syv have og efterfølgende overhøring. 
Slaverne gelejdede herefter kaninerne, en 
efter en op i ”Dåbstanken”, hvor der under 
høje råb og lettere korrigering med bådshager 
blev kommanderet dyk! Efter dåben stank 
kaninerne umiskendeligt af Surstrømming, 
der krævedes derfor en endelig renselse. Det 
skete ude på slingersen, der var særdeles le-
vende i det hårde vejr.  Kong Neptuns mest 
betroede folk stod klar ved katapulten. Her 
blev kaninerne endevendt således de havnede 
i Limfjordens friske bølger og forvandlingen 
skete. De hårdt prøvede kaniner dukkede op 
som ægte Aalborgroere. Stort	tillykke.

NB: Der er blevet rettet forespørgsel og på-
stand om ikke den engelsktalende Kong Nep-
tun egentlig var vor aktive formand Karsten 
Holt med pagehår af ålegræs og de tre 
frygtløse, søstærke katapultfolk på slingersen 
skulle være Sir Henry, Niels Østergaard, ek-
spert i søheste og havkatte samt næstformand 
Ulrik Saxager ekspert i vandscootere og am-
fiefartøjer. Desværre kan redaktionen hverk-
en be- eller afkræfte påstanden. Blot tror vi, 

at slaverne måtte være nogle af Bjarne Peder-
sens drenge, siden de var særdeles hårde ved 
deres egne  kaniner. Eksempelvis dykkede de 
Simon Staal to gange i suppen af surstrøm-
mingslage!
Dagen sluttede med vellykket  kaninfest på 
1. sal.
Stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, kap-
roere og medlemmer, der gjorde det muligt, 
at gennemføre årets kanindåb trods den store 
udfordring som vejrliget voldte.

Hauge	og	de	øvrige	havsvende	sikrede,	at	
kanindåben	blev	effektiv	-	blev	den	nydøbte	ikke	
skyllet	ren	i	første	dyk	-	så	var	det	hovedet	under	
endnu	en	gang.
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KilometerstatistiK 2017
	 8	 Per	Nygaard	 	 21	 177	 2	 180	 23	 357
	190	 Emil	Sivertsen	 	 43	 353	 0	 0	 43	 353
	 35	 Peter	
	 	 Christoffersen	 	 27	 349	 0	 0	 27	 349
	 76	 Tage	Kirkegaard	 	 21	 278	 2	 71	 23	 349
	132	 Kjeld	Lund	 	 25	 343	 0	 0	 25	 343
	 6	 Hans	Jensen	 	 19	 162	 2	 180	 21	 342
	117	Mogens	Allan	
	 	 Nielsen		 	 22	 329	 0	 0	 22	 329
	136	 Claus	Hugo	
	 	 Rasmussen	 	 17	 277	 1	 52	 18	 329
	188	 Lars	Landgrebe-
	 	 Christiansen	 	 33	 309	 0	 0	 33	 309
	 52	 Peter	Laubek	 	 52	 303	 0	 0	 52	 303
	 	 Gæster	eller	
	 	manglende	nr.	 	 14	 301	 0	 0	 14	 301
	151	 Keld	Havndal	Nielsen	16	 296	 0	 0	 16	 296
	 74	 Jens	Jakob	Hansen	 9	 170	 1	 125	 10	 295
	 51	 Hans	Futtrup	 	 53	 295	 0	 0	 53	 295
	156	 Christian	Bager	
	 	 Jacobsen	 	 34	 288	 0	 0	 34	 288
	 83	 Jens	Chr.	Binder	
	 	 Jensen		 	 28	 249	 1	 25	 29	 274
	 10	 Bernhard	Andersen		 28	 245	 1	 25	 29	 270
	121	 Kaj	Erik	Bondrup	
	 	 Jensen		 	 30	 200	 2	 56	 32	 256
	143	 Szymon	Gres´	 	 7	 63	 4	 181	 11	 244
	125	 Leif	Sørensen	 	 29	 187	 2	 56	 31	 243
	207	 Jens	Skovgaard	 	 24	 243	 0	 0	 24	 243
	 14	 Poul	Dahl	Fogh	 	 26	 215	 1	 25	 27	 240
	 44	 Erik	Busse	 	 26	 240	 0	 0	 26	 240
	126	 Frank	R.	Sørensen	 	 43	 231	 0	 0	 43	 231
	103	 Hans	Worm	 	 39	 227	 0	 0	 39	 227
	 50	 Steen	Villadsen	 	 37	 222	 0	 0	 37	 222
	 39	 John	Fjelsted	
	 	 Larsen		 	 22	 219	 0	 0	 22	 219
	 75	 Erling	Steffensen	 	 34	 218	 0	 0	 34	 218
	198	 Branko	Majnunovic		 26	 209	 0	 0	 26	 209
	135	 Keld	Kollerup	Kvist		 21	 178	 1	 30	 22	 208
	134	 Jacob	Christensen		 33	 205	 0	 0	 33	 205
	120	 Peter	Jensen	 	 28	 189	 1	 12	 29	 201
	122	 Ulrik	Saxager	 	 20	 200	 0	 0	 20	 200
	 95	 Søren	Borgstrøm-
	 	 Hansen	 	 20	 199	 0	 0	 20	 199

	 	 Gæster	eller	
	 	manglende	nr.	 	201	 2.535	 19	1.146	 220	 3.681
	 98	 Allan	Pedersen	 	 93	 1.640	 11	 760	 104	 2.400
	147	 Christian	Hauge		
	 	 Andersen	 	141	 1.820	 6	 91	 147	 1.911
	166	 Esben	Ravn	 	130	 1.759	 2	 19	 132	 1.778
	157	Mikkel	Paetau	 	121	 1.605	 6	 104	 127	 1.709
164		 Troels	Dalgård	
	 	 Danielsen	 	129	 1.510	 5	 132	 134	 1.642
138		 Dan	Dodensig	
	 	 Christensen	 	126	 1.503	 5	 95	 131	 1.598
	 59	 Steen	Christiansen		 76	 1.432	 2	 131	 78	 1.563
165		 Jesper	Quist	
	 	 Jensen		 	108	 1.305	 4	 122	 112	 1.427
104		 Niels	Østergård	 	 63	 1.265	 2	 131	 65	 1.396
171		 Simon	Staal	 	116	 1.242	 2	 15	 118	 1.257
131		 Erik	Margon	 	 72	 1.144	 1	 52	 73	 1.196
154		 Anders	Thomsen	 	 61	 968	 2	 177	 63	 1.145
145		 Jonas	Svane	 	 83	 934	 9	 172	 92	 1.106
137		 Christoffer	Ilsø	
	 	 Vinther		 	 47	 864	 4	 182	 51	 1.046
	187	Morten	Nørtoft	 	 53	 903	 3	 118	 56	 1.021
	 28	 Peter	Gadegård	 	 53	 590	 1	 125	 54	 715
	127	 Lars	Funder	 	 39	 613	 0	 0	 39	 613
	162	 Nicolaj	Winther	
	 	 Johansen	 	 50	 597	 1	 13	 51	 610
	 88	Michael	Norre	 	 25	 414	 1	 125	 26	 539
	 4	 Niels	Erik	Hofman	 	 41	 348	 3	 190	 44	 538
	181	 Henrik	Jellesen	 	 32	 534	 0	 0	 32	 534
	142	 Torkild	Carlsen	 	 80	 519	 0	 0	 80	 519
	 60	Mikael	Hermansen		 38	 329	 2	 180	 40	 509
	 42	 Ole	Engen	 	 38	 451	 1	 25	 39	 476
	133	 Peter	Jessen	 	 19	 329	 1	 125	 20	 454
	 86	 Frederik	Robert	
	 	 Hansen	 	 33	 434	 0	 0	 33	 434
	205	Mike	Fredskilde	 	 29	 358	 1	 48	 30	 406
	 16	 Aage	Nielsen	 	 25	 221	 2	 180	 27	 401
	180	 Sten	Zülow	 	 38	 384	 0	 0	 38	 384
	 64	 Jørnn		Winther	
	 	 Bertelsen	 	 66	 374	 0	 0	 66	 374
	 61	 Roar	Clausen	 	 41	 348	 1	 25	 42	 373
	208	Michael	Wøhlk	 	 32	 371	 0	 0	 32	 371
	 23	 Jens	Brandt	 	 28	 359	 0	 0	 28	 359
	 91	 Karsten	Holt	 	 36	 358	 0	 0	 36	 358
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KilometerstatistiK 2017

140  medlemmer 
 har roet:

4.388

4.260

128

45.531

51.261

5.731

	 49	 Svend	Langer	 	 32	 194	 0	 0	 32	 194
	101	 Finn	Jensen	 	 31	 190	 0	 0	 31	 190
	 85	 Oluf	Jørgensen	 	 18	 184	 0	 0	 18	 184
	 	 Gæster	eller	
	 	manglende	nr.	 	 10	 180	 0	 0	 10	 180
	 15	 Børge	
	 	 Christoffersen	 	 35	 180	 0	 0	 35	 180
	113	Ole	Sloth	Andersen		 30	 178	 0	 0	 30	 178
	123	 Erik	Hermann	 	 20	 178	 0	 0	 20	 178
	160	Morten	Yde	 	 18	 147	 1	 25	 19	 172
	 40	 Erik		Skov	Nielsen	 	 30	 170	 0	 0	 30	 170
	 	 Gæster	eller	
	 	manglende	nr.	 	 10	 169	 0	 0	 10	 169
	 	 Gæster	eller	
	 	manglende	nr.	 	 21	 165	 0	 0	 21	 165
	153	 Arne	Rasmussen	 	 24	 159	 0	 0	 24	 159
	107	 Henry	Kruuse	 	 15	 103	 2	 56	 17	 159
	 	 Gæster	eller	
	 	manglende	nr.	 	 20	 155	 0	 0	 20	 155
	115	 Svend	Jørgen	
	 	 Carstensen	 	 28	 153	 0	 0	 28	 153
	 36	 Bent	Mølgaard	
	 	 Andersen	 	 24	 152	 0	 0	 24	 152
	163	 Peter	Plenge	 	 29	 145	 0	 0	 29	 145
	 18	 Bent	Christensen	 	 25	 144	 0	 0	 25	 144
	 90	 Vagn	Thidemann	 	 23	 141	 0	 0	 23	 141
	 56	 Henning	Andersen	 	 20	 139	 0	 0	 20	 139
	 65	 Carl	Emil	
	 	 Heidemann	 	 15	 116	 2	 22	 17	 138
	150	 Troels	Ølholm	 	 12	 137	 0	 0	 12	 137
	149	 Erik	Rødbroe	
	 	 Pedersen	 	 21	 137	 0	 0	 21	 137
	110	 Jens	Würtz	 	 13	 133	 0	 0	 13	 133
	 7	 Jens	Fauerholdt	
	 	 Jensen		 	 22	 132	 0	 0	 22	 132
	158	Mads	Gadeberg	
	 	 Jensen		 	 8	 114	 1	 13	 9	 127
	 47	 Leif	Grønn	Emerek		 25	 125	 0	 0	 25	 125
	 77	 Aage	Vest	Petersen	 25	 125	 0	 0	 25	 125
	 72	 Axel	Luther	
	 	 Jørgensen	 	 11	 93	 1	 30	 12	 123
	 80	 Jesper	Holst	 	 13	 121	 0	 0	 13	 121
	 82	Morten	Holst	 	 13	 119	 0	 0	 13	 119
	114	 Erik	Myrhøj	 	 19	 118	 0	 0	 19	 118
	 96	 Anders	Qvistorff	 	 20	 118	 0	 0	 20	 118

	 	 Gæster	eller	
	 	manglende	nr.	 	 8	 117	 0	 0	 8	 117
	 22	 Poul	Erik	Trolle	 	 22	 115	 0	 0	 22	 115
	 97	 Fritz	Ploug	Nielsen		 21	 111	 0	 0	 21	 111
	112	 Peter	Simonsen	 	 19	 109	 0	 0	 19	 109
	109	Morten	Tofte	Koch	 	 11	 109	 0	 0	 11	 109
	168	 Børge	Rasmussen	 	 11	 105	 0	 0	 11	 105
	 38	 Henrik	A.	Sørensen		 11	 102	 0	 0	 11	 102
	 89	 Heine	Svarrer	 	 9	 71	 1	 30	 10	 101
	209	 Helge	Riis	 	 10	 98	 0	 0	 10	 98
	 68	 Jens	Saxtorff	 	 10	 96	 0	 0	 10	 96
	 43	 Jørgen	Hyhne	 	 14	 96	 0	 0	 14	 96
	105	 Jakob	Kirkegaard	 	 10	 89	 0	 0	 10	 89
	 63	 Jørgen	Erik	Sørensen	7	 75	 0	 0	 7	 75
	 46	 Carsten	Larsen	 	 15	 74	 0	 0	 15	 74
	 81	 Simon	Lyngshede	 	 7	 73	 0	 0	 7	 73
	100	 Jens	Christoffersen	 8	 69	 0	 0	 8	 69
	 3	 John	T.	Terp	 	 12	 66	 0	 0	 12	 66
	 26	 Helge	
	 	 Foss-Pedersen	 	 12	 65	 0	 0	 12	 65
	 25	 Lars	Henrik	Topp	 	 13	 63	 0	 0	 13	 63
	 87	 Carl	Lynge	 	 2	 15	 1	 44	 3	 59
	167	Markus	Wendt	 	 7	 57	 0	 0	 7	 57
	 29	William	Doelle	 	 6	 53	 0	 0	 6	 53
	 78	 Jens	Jacob	Eschen		 7	 52	 0	 0	 7	 52
	 93	 Carsten	Nielsen	 	 5	 51	 0	 0	 5	 51
	170	 Poul	Henrichsen	 	 3	 29	 1	 10	 4	 39
	169	 Christian	Elgaard	
	 	 Jacobsen	 	 3	 36	 0	 0	 3	 36
	 66	 Erik	Jensen	 	 4	 29	 0	 0	 4	 29
	 24	 Bjarne	Pedersen	 	 2	 24	 0	 0	 2	 24
	 1	 Torben	Broe	 	 4	 24	 0	 0	 4	 24
	 92	 Henrik	Steen	
	 	 Pedersen	 	 2	 23	 0	 0	 2	 23
	204	 Benedek	Törtel	Gaal	 4	 19	 0	 0	 4	 19
	 9	 Oluf	Andersen	 	 3	 17	 0	 0	 3	 17
	139	 Anders	Boutrup	
	 	 Pedersen	 	 1	 13	 0	 0	 1	 13
	 79	 Ole	Kjeld	Kristensen	 2	 12	 0	 0	 2	 12
	106	 Svend	Johansen	 	 2	 11	 0	 0	 2	 11
	146	Michael	Thorp	 	 1	 9	 0	 0	 1	 9
	 2	 Thorkild	A.	
	 	 Kristensen	 	 1	 6	 0	 0	 1	 6
	 41	 Anders	Ørom	 	 1	 5	 0	 0	 1	 5
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Generelt for ALLE både:

 1.  Grundig vask og   
  rengøring, før lakering.

 2.  Lakering af bund-
  brædder, midterlang-  
  rem, ræling, det
   nederste af roret og   
  eventuelle lakskader   
  indvendig og udvendig.

 3.  efterse skinner    
  og sæder for skader.

 4.  Udretning af splitter til   
  fodspark.

Antal ture

Antal km

Antal ture

Antal km

Antal ture

Antal km
15.820

1.229

13.619 44

2.201

1.27337 både
har roet

Ehlers  146  1.576  4  213  150  1.789
Ib Stetter  158  1.690  4  261  162  1.951
Roar  184  1.645  1  32  185  1.677
Lånt båd  36  662  12  605  48  1.267
Richter  82  1.069  2  173  84  1.242
Kanolle  31  410  3  381  34  791
Due  54  753  1  32  55  785
Kap-50  34  548  0  0  34  548
G.S.  53  531  0  0  53  531
KAP16  30  524  0  0  30  524
Kap 15  27  407  1  94  28  501
Kap 14  38  436  0  0  38  436
Langer  50  397  1  34  51  431
Fu Xiao  28  358  1  10  29  368
Yankee  39  319  1  9  40  328
Hans Jensen  21  241  2  48  23  289
Støren  20  176  2  105  22  281
888  23  259  2  19  25  278
1x-leaset-
kineser  18  185  1  40  19  225
Karpen  11  93  3  91  14  184
Kaj Munk  19  179  0  0  19  179
Terp  18  158  0  0  18  158
Kap 67  16  141  0  0  16  141
Ajs  18  137  0  0  18  137
Skrald  7  129  0  0  7  129
Løgstør 2X  7  81  1  36  8  117
Støckel  12  104  0  0  12  104
BernHof  11  97  0  0  11  97
JJJ  7  75  0  0  7  75
Laubek  10  71  0  0  10  71
Hæk  4  40  0  0  4  40
SUS  3  29  1  10  4  39
Frem  5  38  0  0  5  38
Sej  5  36  0  0  5  36
Skrymer  2  12  1  8  3  20
Berg Back  1  9  0  0  1  9
Smækker  1  4  0  0  1  4

BÅDSTATISTIK	2017
Båd    Daglig

   roning
 Langturs
 roning

 Daglig
 i alt

Vinter-
klargøring
Af Allan Pedersen

Efter standerstrygningen den 28 oktober er 
det tid for klargøring af bådene til næste 
sæson.

På den ophængte tidsplan kan I se, hvornår, 
de enkelte både skal klargøres. Der er intet 
til hindring for at rengøring med vand og 
sæbe samt adskillelse af båden foretages 
INDEN båden skal i værksted. 

Hvis en båd er færdig før tiden, så meddel 
det  til  den, der skal have båden i værk-
stedet efterfølgende.

Hvis der er problemer med at holde tids-
planen, vil jeg gerne have besked.

Se tidsplanen på næste side.

Hvis  der mangel på materialer eller re-
servedele så kontakt mig på telefon 
98182785 eller mail allanp2911@gmail.
com.



ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk

Garanti for kvalitet

VInTerKlArgørIng	Af	BÅDe

bÅD:  Uge: DAto: Kontakt-tlf.:
KAP67	 Niels	Erik	Hofmann	 		 		 2979	1636
EhLErs	 Niels	Østergaard	 47-48-49	 20/11-10/12	 4046	8827
IB stEttEr	 Jørgen	Sørensen	 44-45-46	 30/10-19/11	 9818	5893
Gs	 Erik	Skov	Nielsen	 7-8-9	 12/2-4/3	 2332	2937
LAnGEr	 Steen	Villadsen	 10-11-12	 5/3-25/3	 2071	5088
FrEm	 Erik	Busse	 4-5-6	 22/1-11/2	 9814	0110
støcKEL	 Roar	Clausen	 50	 11/12-17/12	 2990	1714
LAuBEK	 Steen	Villadsen	 1-2	 2/1-14/1	 2071	5088
tErP	 Steen	Villadsen	 3	 15/1-21/1	 2071	5088

bÅD:  Uge: DAto: Kontakt-tlf.:	
roAr	 Anders	Thomsen	 44-45-46	 30/10-19/11	 2224	1936
KAnoLLE	 Erik	Margon	 47-48-49	 20/11-10/12	 3028	0662
AIs	 Henry	Kruuse	 1-2-3	 2/1-21/1	 4093	3861
rIchtEr	 Aage	Vest	 4-5-6	 22/1-11/2	 2496	0435
sKrALD Allan	Pedersen	 7-8-9	 12/2-4/3	 9818	2785
hæK	 William	Doelle	 10-11	 5/3-18/3	

NY væRKSTED:

GL. væRKSTED:
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Vinterreglement:
Sidst opdateret 19. oktober 2016

efter standerstrygning er der 
mulighed for vinterroning.
Dette forudsætter, at Aalborg Roklub´s 
regler for vinterroning nøje overholdes.
1. Der må ikke være is på fjorden.
2. Der skal være en rutineret styrmand 

i båden.
3. Mandskabet skal være rutineret og 

naturligvis frigivet.
4. Alle skal være iført redningsvest.
5. Der skal gives besked til et besty-

relsesmedlem inden man tager ud.
6. Fjorden må ikke krydses, hvilket be-

tyder, at der roes langs Aalborgsiden 
og under land.

7. Der må roes østpå – med Østre Havn 
som grænse.

8. Der må roes vestpå til den grønne 
bøje i Hasserisbugten.

9. Det er kun de både, der er stillet til 
rådighed for vinterroning, der  må an-
vendes. (Se herom på opslagstavlen).

10. Outriggerroning skal være i følgeskab 
med speedbåd.

outriggerroning i perioden fra 
Standerstrygning til Stander-
hejsning skal foregå som følger:
1. Alle roere skal have gennemført 

”Koldtvandstilvænning” med 
tilfredsstillende resultat v. Bjarne 
Pedersen.

2. Alle roere skal bære redningsvest når 
vandtemp. er under 10 grader Celcius.

3. Der skal være en sikkerhedsbåd i 
syne af bådene. Denne skal føres af 
en sø- & koldtvandskyndig person 

der har til opgave at holde øje med 
bådene.

4. Når der ikke benyttes redningsvest 
er vestene beliggende tilgængelig i 
sikkerhedsbåden.

ved uheld hvor roerne kommer 
i vandet:
1. Alle roere bliver ved båden.
2. Årerne lægges langs.
3. Er det tæt på land, svømmes båden 

ind til bredden og roerne går på land 
medbringende deres årer, og hurtigst 
muligt løber til roklubben eller til et 
opvarmet lokale i området.

4. Sikkerhedsbåden trækker båden til 
roklubben.

5. Er det længere fra land eller strøm-
men fører båden udad, forbliver 
roerne ved båden indtil sikkerheds-
båden fører dem ind til bredden. 
Hvorefter de løber til roklubben.

6. Sikkerhedsbåden afhenter derefter 
båden som slæbes til roklubben.

7. Afslutningsvis er der fælles sauna!

Der er ingen slingers i vinterperioden, 

hvilket medfører, at båden med stor for-
sigtighed skal sættes i fra slæbestedet.

Alle ovenstående punkter skal overholdes.

 Bestyrelsen

både til vinterroning:

 
 Skrald
 Langer 
 Frem

Vinterroning:
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Tekst og foto: Frank R. Sørensen

AR Swing Band har travlt for tiden, bandets 
glade musik er åbenbart noget publikum 
gerne vil høre.

Lørdag den 4. november blev der spillet op 
til frokostjazz i Vodskov Kultur & Idræts-
center, et arrangement byens nye kultur-
forening, Kultur 9310 Vodskov, var arrangør 
for..

Godt over weekenden var der igen bud 
efter de travle musikanter tirsdag den 7. 
november. Det var den månedlige jazzaften 
i klubhuset og også her høstede bandet igen 
stor bifald. Der mødte cirka 30 personer, der 
nød den swingende og jazzende musik over 
en kop øl eller et glas vin. Denne aften var 
to af de faste spillemænd fraværende, men 
Bjarke på bas og Oluf på klaver blev afløst 
af dygtige og kvalificerede musikere, Eigil 
og Jens.

Et par gode dage for AR Swing Band og 
publikum – Gu’ ve’, hvornår dette band 
sprænger hitlisten? De er da godt på vej, 
i hvert fald i Aalborg Roklub.

Bent Bogs musikdrenge fik det til 
at swinge i Vodskov og roklubben

Publikum nød den gode musik over en 
kold øl eller glas god vin. 

AR Swing Band fik humøret i top i Vodskov da de indtog scenen i Vodskov Kultur & 
Idrætscenter lørdag den 4. november.

Jens, Eigil og Tom spillede så der ikke 
var et øje tørt.
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VI er oppe på  
tangenterne ...

Bliv inspireret på 
www.novagraf.dk

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier salg

Standerstrygning 2017

Søndag den 29. oktober sluttede klubbens 131. sæson. Der 
var fremmødt en 20-25 medlemmer. I det fine efterårsvejr 
kunne Sir Henry med lidt hjælp fra de 2 x Pedersen, nemlig 
Allan og Bjarne stryge klubstanderen, der var lidt genstridig. 
Efter afsyngning af klubsangen var der kaffe på 1. sal, hvor for-
mand Karsten Holt holdt standerstrygningstale, hvor han bl.a. 
kom ind på de muligheder klubben byder på i vintersæsonen, 
herunder reglerne for vinterroning, svømmeundervisningen m.v.
  Redaktionen
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Anders 
Ørom
Vi savner Anders på rohol-
det. Vi savner hans kom-
mentarer til vores mere eller mindre flabede 
bemærkninger, hvor han somme tider vendte 
tingene på hovedet, så det blev ekstra mor-
somt. Anders var en ordekvilibrist og – hu-
morist ud over det sædvanlige. Vi savner hans 
trofasthed til at møde op til morgenroning i al 
slags vejr, for han havde en stærk vilje til at 
få motion for at holde sin astma stangen. Vi 
savner ham til at fortælle om sine fantastiske 
ture til destinationer over alt i verden og hans 
levende interesse for de fremmede samfund, 
som omgav ham. Han var en sprogbegavelse, 
som gav ham lejlighed til at komme tæt på 
fremmede folk. Og vi kommer til at savne 
ham i motionsrummet, hvor han kunne kom-
mentere egne og andres præstationer med 
kærlig præcision. 

	 Æret	være	hans	minde.
 Roholdet fra den røde firer med styrmand

Bent 
Mølgaard 
80 år
Mr. Team Torsdag  runder nu de 4 snese. Bent 
er det eneste medlem af Team Torsdag, der 
kan prale af sit fødested. Han kom til ver-
den på Solsiden i det herrens år 1938 på det 
fornemme hvide palæ ”ROYAL”.  Der er lidt 
tvivl om, at Bent`s majestætiske fremtoning 
skyldes tiden som gymnast eller fødestedet.  
Bent gjorde sin entre i AR for 32 år siden, 
nemlig i 1986, hvor klubben fejrede 100 års 
jubilæum. Baggrunden for Bents indtræden 
i klubben var, at sønnen Mads var i træning 
under legendariske Frank Pedersen og senere 
Bjarne Pedersen. Alle husker, da fru Hanne, 
satte spørgsmål ved, om Bjarne selv kunne 
honorere de skrappe krav, han stillede til kap-
roerne. Der blev indgået væddemål. Bjarne 
skulle starte i single sculler og Hanne og 
Bent skulle cykle fra Lindholm til Holstebro, 
hvor regattaen foregik. Bjarne vandt vandt sit 
løb, og Hanne og Bent gennemførte cykel-
turen.  Den gensidige respekt kom således på 
plads. Gennem de mange år har Bent klaret 
mange forskellige hverv i klubben. Først og 
fremmest som aktiv forældre i kapafdelingen. 
Bent blev bl.a. formand for det udvalg, der 
forestod den indvendige færdiggørelse af mo-
tionsrummet, en omfattende opgave. Senere 
blev Bent formand og koordinator i forsøget 
på, at få etableret en robane i Nørredybet. 
Bent`s indsats i Team Torsdag er bekendt. 
Som medstifter og en årrække som formand 
var Bent en af arkitekterne bag de særdeles 
komplicerede optagelsesregler, der gælder i 
TT. Glemt er heller ikke Bent`s tid som en 
særdeles påpasselig kasserer i GAR. Ved en 
generalforsamling i GAR i Helge Foss`s  for-
mandstid, lovede verdensmanden Helge i håb 
om at blive genvalgt, en grøn håndslukker til 
forsamlingen på GAR`s regning – her kunne 
Bent promte meddele, at det ikke var muligt, 
at finde økonomisk dækning for formandens 
udskejelser i nogen af GAR`s specialkasser 
til betaling af øl.
Ved festlige lejligheder i klubben kan vi 

Roklubben og redaktionen ønsker hermed 
tillykke med fødselsdagen til nedennævnte 
medlemmer:

Bent Mølgaard Andersen 25. januar

Finn Jensen 22. november
Allan Pedersen 29. november

Tage Kirkegaard 17. december

Runde fødselsdage

- vi si’r tillykke

75 år:

70 år:

80 år:

mINdEord:
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glæde os over Bent`s nydelige operette-
stemme. Hvadenten det er et klassisk tema 
eller når det går rigtig vildt til så fremfører 
Bent visen om ”Vardes vilde liv”, og der er 
ikke et øje tørt.
Vi ønsker dig hjertelig tillykke med de 80 år 
og håber vi får mange gode ture på fjorden og 
festlige stunder på land i tiden der kommer.  
Vi rejser årer når vi den 25. januar passerer 
Royal.
	 Team	Torsdag

Klubbens 
kasserer 
75 år
Hvis man ikke vidste det, ville man ikke tro 
det! Allan Pedersen fylder 75 år.
Allan blev indmeldt i Aalborg Roklub i marts 
2007, og har som medlem sat dybe og efter-
trykkelige spor både i klubben men så san-
delig også indenfor dansk roning som helhed.
Alene Allans kilometerrekord vil stå i mange 
år – om ikke for evigt. Siden sin indmeldelse 
har Allan hvert eneste år været topscorer på 
kilometerstatistikken. Så det var velbegrun-

det at Allan for flere år siden meddelte, at han 
nu ikke havde mere plads på jakkesættet til 
alle de guldårer.
Udover at være særdeles aktiv på vandet er 
Allans indsats på land bestemt ikke gået upå-
agtet hen. Fingrene er skruet rigtigt på og det 
nyder vi alle godt af, når der bliver repareret 
både og materiel i øvrigt.
At Allan tillige har et skarpt blik har utal-
lige gange medført, at bestyrelsen har mod-
taget henvendelser vedrørende oplysninger 
på hjemmesiden, vedtægter, reglementer osv 
osv – hvor uheldigheder er blevet bemærket.
At der alligevel er overskud til at være 
medlem af DFfR Romotionsudvalg, sammen 
med fru Lise at arrangere utallige langture i 
ind- og udland OG at være kasserer i Nord-
jysk Ronetværk (herunder FUR hytten), ja så 
kan vi andre ”mindreårige” kun blive stakån-
det.
Minsandten om ikke Allan har både tid, lyst, 
mod og energi  til også at påtage sig en besty-
relsespost som kasserer som han har bestridt 
med stor myndighed siden generalforsamlin-
gen 2017.
Herfra skal lyde et rungende stort til lykke til 
Allan med den runde fødselsdag.

	 Karsten	Holt,	formand

Finn 
Jensen 
75 år
Efter en drengefortid med motorbåd og ung-
domsmedlem i VB meldte Finn sig i Aalborg 
Roklub først i 60’erne og roede en del lang-
ture med bl.a. Flemming ”Dillerdaller” Jo-
hansen. Som det går, når familie og arbejde 
kalder, forlod Finn roklubben i en del år, men 
vendte “hjem” til både (Stor)Aalborg og den 
gamle klub mod slutningen af sit arbejdsliv, 
tids nok til at kunne sponsorere klubben en 
NilfiskAlto højtryksrenser samt en Nilfisk in-
dustristøvsuger*).
Som det gælder for nye medlemmer, er det 
heller ikke for tilbagevendte en lige sag at 
komme ud at ro, men efter et par ikke vel-

Strand PAVILLONEN
	 -	vi	sætter	alle	sejl	til

VESTRE	BÅDEHAVN
AALBORG
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lykkede forsøg med to mand i én båd, var Finn 
og undertegnede ude for det held i uheld at 
komme under Team Torsdags vinger. Held på 
grund af romuligheder og uheld på grund af 
team-tonen og de ubeskyttende vinger! Livet 
er ikke let efter de 65, og slet ikke i Team 
Torsdag, men er man vokset op i Vestbyen, 
er man gjort af sejt stof. Finn fandt sig hurtigt 
til rette i teamet og klubben igen, og var efter 
kort tid igangsætter af mere roning, idet han 
konkluderede, at roning tirsdag formiddag 
var en mulighed, teamets gennemsnitsalder 
taget i betragtning. Tirsdag formiddags ro-
ning har medført et større udbud af for-
middagskaffe, brød, ost, kage og bitter, ikke 
mindst. Den massive selskabelighed trives i 
Team Torsdag, så her er Finn ikke gået helt 
galt i byen.
Som medlem af Aalborg Roklub har Finn 
også gjort sig gældende på højere plan, vist-
nok inden for noget med penge. Og det er han 
ikke så dårlig til. Det drejer sig om, at Finn 
er blevet formand for klubbens dispositions-
fond, en magtfuld post, får man råbt i øret.  
Desuden er han ikke typen, der helst undgår 
fysisk arbejde, bare det ikke foregår i større 
stil. Han har således deltaget i renoveringen 
af Langer, og har ikke holdt sig tilbage med 
gode råd: ”Der er noget, der hedder forebyg-
gende vedligeholdelse!” Samtidig øser han 
af sin kunnen, både organisatorisk og prak-
tisk. Således bliver Team Torsdags formand 
Steens til tider diktatoriske tilbøjeligheder 
holdt i skak, men ikke mindst omsætter Finn 
sin store faglige viden om støvsugningens 
teknik i fysisk udfoldelse, idet han tirsdag 
formiddag demonstrerer sin erfaring fra er-
hvervslivet om teknikkens lyksaligheder og 
torsdagens støvsugning i hjemmet.
Nu er den lange dreng blevet 75 år, og han 
vedligeholder sig selv i Aalborg Roklub, når 
han ikke spiller golf eller passer barnebarn i 
Italien. Finn er den eneste der roer i shorts i 
hele rosæsonen uden hensyn til vejret. Hvis 
der er noget, han ikke vil deltage i, så smut-
ter han blot på familiebesøg i ROM, Norge 
eller Sønderjylland. Så kan bilen også lige få 
et eftersyn i Tyskland, og så kan man jo spare 
lidt. Som så ofte set, vender fortiden tilbage, 
når man nærmer sig den tredje alder, som vi 
helst kalder den, alderdommen. Finn startede 

sin professionelle karriere i oliebranchen (BP 
og Texaco) og er nu endt som importør af 
olie, italiensk ekstra jomfru- af bedste kva-
litet. Team Torsdag ønsker til lykke med fød-
selsdagen og takker for olien.
På	holdets	vegne,	Vagn	Thidemann.
*) Sponsorreklame

g at Aalborg Roklub dukker op i mange for-
skellige sammenhænge. I Barn Af Vendsyssel 
fra 1991, der i øvrigt havde tidligere klub-
formand Søren Hæk som medredaktør, kan 
man læse i indlæg fra Svend Aage Andersen 
fra Nørresundby, der som 19 årig, i 1927 var 
startet som cykelhandler: ”I 1928 meldte jeg 
mig ind i Aalborg Roklub. Dels fordi jeg 
kunne lide sporten, men også for at lære en 
masse dejlige unge mennesker at kende. Det 
var lige noget, der passede mig. Her var no-
gen at snakke med og levere cykler til, og 
var der noget, der skulle repareres, så kunne 
jeg også finde ud af det. Resultatet var, at jeg 
satte omsætningen i vejret på det grundlag. 
Hos mig kunne de købe en ny cykel, som på 
daværende tidspunkt kostede 215 kr. Udbeta-
lingen var 25 kr. og resten 10 kr. pr. måned. 
Rokammeraterne købte af mig og anbefalede 
mig til andre – det gik storartet”.

g at  den gamle skolelærer og rosvend Svend 
Geert ville sætte i,  hårdt i,  hvis han havde 
oplevet, at sønnen Flemming, elitesoldat og 
mesterroer , nu om dage som enlig hane og 
svært pyntet , omgås byens modne kvinde-
lige jetset og ledsager dem til Ole Henriksen 
Show. Kan forklaringen være, at Flemming 
som logistikmand ved forsvaret skal sikre at 
det kvindelige personel bliver smurt i de rette 
cremer til de forskellige træfninger, de kom-
mer ud for i felten? 

g at nu kan gamle passionerede langtursroere 
genopleve suset fra ungdommens dage når 
langturene gik til Trøstens Bolig.  De legen-
dariske kroballer på Birkelse Kro genopstår. 
Mange erindrer stadig besøgene hos ”Stæren” 
og de festlige timer på kroen, hvor rosv-



22 AALBORG ROKLUB

endene svingede med såvel de lokale skønh-
eder som ”Harperne” fra ADR.  Arrangørerne 
satser på at dansegulvet skal være fyldt godt 
op efter indtagelsen af det højtbelagte smør-
rebrød, der er med i prisen. Der skal danses, 
svedes, snakkes og festes. Der loves ømhed i 
flere dage efter .  

g at  for 100 år siden, i 1917, kunne man 
bl.a. læse i Sifa`s propagandahefte:  ”Aalborg 
Roklub har bådehus beliggende på havne-
pladsen mellem broerne. Her er der desuden 
omklædningsrum med brusebad og skabe til 
medlemmernes sportstøj. Medlemstallet er 43 
aktive og 28 passive”.

g at daværende placering svarer til den del af 
Badehusvej, der ligger nærmest fjorden. De 
2 broer, der nævnes er Pontonbroen, der blev 
afløst af Limfjordsbroen i 1933 og Jernbane-
broen.

g at Henning Plesner, lillebror til salige 
Arent Plesner og tidligere kaproer i Aalborg 
Roklub, roede i sommer Limfjorden tynd 
sammen med to rokammerater fra Sønder-
borg Roklub. Besøget blev omtalt i sidste 
medlemsblad nr. 5 og denne artikel er lagt 
på Sønderborg Roklubs hjemmeside under 
”Nyheder”, til stor moro for klubbens med-
lemmer.

g at Sifa, der blev stiftet i 1911, blev etableret 
på initiativ af Aalborg Roere. Første formand 
var direktør Eugen Schmidt (direktør for 
Svovlsyrefabrikken), kaproningstræner i AR i 
1912 og kasserer Kristian Christensen (direk-
tør for Norden), formand for Aalborg Roklub 
fra 1905 til 1930.

g at klubbens tidligere rochef Flemming 
Due, der i disse år udfører politiarbejde i Af-
rika og Mellemøsten, var hjemme på kort or-
lov og nåede at overvære kanindåben. Fortsat 
held og lykke med tjenesten i udlandet.

g at samme Eugen Schmidt var en legende 
indenfor dansk idræt. Både som idrætsmand 
og leder. Han tog initiativ til og var med-
stifter af en række idrætsforeninger landet 
over. Her kan nævnes: Dansk Idræts For-
bund, Københavns Fægteklub, Polyteknisk 
Roklub (DSR), Polyteknisk Gymnastikfore-
ning, Københavns Idræts Forening, Køben-

havns Golfklub, Aarhus Lawn – Tennisklub, 
Fællesforeningen for Jyske Idrætsklubber, 
Jysk Lawn – Tennis Union, Aarhus Golfklub, 
Aalborg Golfklub, Samvirkende Idrætsklub-
ber i Aarhus og så selvfølgelig Sifa Aalborg. 
Vil du læse mere – så læs mindeskriftet ”Eu-
gen Scmidt. Idrættens Forkæmper. Forfatter 
Eivind Samuelsen (Sam)”.

g at de nye kaniner ved kanindåben virkelig 
blev udsat for en manddomsprøve. Kong Nep-
tuns kreative håndlangere var gået udenfor de 
danske grænser, nemlig Sverige, hvor man 
havde købt rigeligt af Oscars Surstrømming. 
Strømming er en sildeart fra Botniske Bugt, 
der er fermateret (gæret) på en sådan måde, at 
proteinerne er blevet nedbrudt til aminosyrer 
og peptider, der danner den karakteristiske 
flavour. Stank ad råddenskab. Ved åbningen 
af dåserne bør man gå udendørs. Dåserne er 
nemlig under tryk på grund af forrådnelsen 
og væsken eksploderer ud, når dåsen åbner. 
Udover kaninerne måtte døje med stanken af 
råddenskab stiftede de ligeledes bekendtskab 
med denne specielle svenske surstrømming 
både ud – og indvortes. Senere da kaninerne 
jo var blevet rigtige roere blev der kompen-
seret med snaps og øl.

Alt om det flotte tømrer- og 
malerarbejde på klubhuset 
- samt om Thorkild A’. Kri-
stensens kulinariske tryllerier 
ved den store håndværker-
middag i klubhuset.

- læs i robladets nytårsudgave:

robladet udkommer midt i januar 2018
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Vingårdsgade 17  ·  9000 Aalborg  
Tlf. 9812 8699  ·  www.lassen-eriksen.dk

Få gode råd gratis

KIG IND og få gode råd  

og en snak om dit hår  

- så kan vi i fællesskab 

 finde en frisure dit  

hår kan “bære”  

- og som samtidig 

 passer til dit tempera- 

ment og dit an sigt!

Det kan være svært for  

dig at  vurdere hvilken  

frisure der passer til  

netop din hårtype og  

dit ansigt  - derfor  

stiller vi vores  

ekspertise GRATIS  

til rådighed for dig. 
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Aarhus: 
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El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret  
mandskab * Grundigt kundekendskab
Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og 
installation * Gratis rådgivning  
Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring 
og overvågning
Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*  
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted
Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet 
Alarmanlæg 
Ansvarsbevidst opgaveløsning * 
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet
Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests
El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og 
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-
Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

	 -	vi	ønsker	alle	en	glædelig	jul


